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21-22 вересня відбувся Чемпіонат 
України з кіокушинкай карате се-
ред дівчат та юнаків 2002-2003 року 
народження(U-16). З’їхалися спорт-
смени зі всієї України на півдні на-
шої країни в м.Миколаєві. 

Четверо спортсменів, котрі трену-
ються в Бібрці, брали участь у цьо-
му турнірі. 

Це був не звичайний чемпіонат 
України, а відбір до кадетської (14-
16 років) національної збірної ко-
манди України. 

Щоб потрапити в збірну, потрібно  
посісти 1 або друге місце (3 та 4 міс-
це в запасі, якщо не зможе поїхати 
хтось з основи). 

Змагання відбувалися у двох роз-
ділах «куміте» (поєдинки) та ката
( т е х н і ч н а  м а й с т е р н і с т ь ) 
Троє спортсменів з Перемишлянсь-
кого району потрапили в збірну Ук-
раїни на Чемпіонат Європи з кіоку-
шинкай карате, який відбувати-
меться  25 -26  л ис топада  в 
м . Б у д а п е ш т і ,  У г о р щ и н а . 
Результати осередку м.Бібрка на 
Чемпіонаті України серед вікової 
групи до 16 років: 

1 місце в розділі ката Чабан 
Мар‘яна (с.Лани) - збірна 

4 місце в розділі ката Чабан Анд-
ріана (с.Лани) - запас 

2 місце в розділі куміте Науголь-
ник Олег (с.Великі Глібовичі) - збір-
на кат.60,0-65,0кг 

2 місце в розділі куміте Чабан Ма-
р’яна - збірна кат. До50 

2 місце в розділі куміте Чабан Ан-
дріана - збірна кат 50,0-55,0 

4 місце в розділі куміте Денега 
Юлія (м.Бібрка) - запас кат до 50кг. 

Спортсмени готувались кожного 
д н я ,  о к р і м  н е д і л і : 
пн, ср, пт в Бібрці,робота в групах, 
вт, чт індивідуальна робота на гру-
ш і  в  П е р е м и ш л я н а х 

Руслан Жуков 

НАШІ СПОРТСМЕНИ—СЕРЕД КРАЩИХ 

ФОТОФАКТ 

У неділю, 23 вересня, мешканців Бібреччини розважав гурт Ната-

лії Фаліон "Лісапетний батальйон". Спеціальний гість—Михайло 

Мирка  

та в суботу поєдинки зі збірниками 
у Львові. 

Ці хлопці та дівчата не просто та-
лановиті, вони довго і старанно 
й ш л и  д о  ц и х  н а г о р о д .  
Прийшли на тренування ше в 2012 
році, і через 6 років маємо резуль-
тат. У попередніх роках ці учні теж 
здобували призові та чемпіонські 
місця на міжнародних турнірах та 
Всеукраїнських. 

Сподіваємося, підготовка до Чем-
піонату Європи пройде насичено та 
продуктивно. 

Такі національні відбори відбува-
ються цього місяця у всіх країнах 
Європи, і лише кращі з кожної краї-
ни зійдуться через два місяці. Спо-
діваємося, переможуть сильніші. 
Очікується традиційно більше 30-ти 
збірних на Європейській першості.  
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Тарас Шах 

ЖИТТЄВА ОДІССЕЯ ВЧИТЕЛЯ, ДИРЕКТОРА, БУРГОМІСТРА, СТАЛІНСЬКОГО В’ЯЗНЯ… 

Так короткою інформаційною 
стрічкою, винесеною у заголовок, 
можна передати основні, далеко 
не всі, життєві колізії, які стели-
лися на земній дорозі Романа Ку-
линича, сина Олександра. 
Про його життєвий шлях власне і 

піде мова. Він був типовим пред-
ставником української галицької 
інтелігенції початку ХХ століття,  
другого покоління,  яке народило-
ся ще за часів Австро-Угорщини, 
здобувало гімназійну та універси-
тетську освіту в часи цісаря Фран-
ца Йосифа, боролось за Україну у 
1918 – 19 рр., «ґарувало»  за укра-
їнську справу у період ІІ Речі Пос-
политої, пережило тяжкі  1939 – 
1941 рр., а потім 1941 – 1944. Кі-
нець того останнього періоду (1944 
р.) для багатьох галичан виявився 
реально трагічним. Друге більшо-
вицьке пришестя ( з 1944 р.) стало 
жорнами доль цілого покоління: 
одні гинули зі зброєю руках, другі 
видавали їхні криївки.  Знищува-
лись національно-культурні та  
морально установлені цінності під 
пресом радянізації, ешелони 
«ворогів та бандпосібників» у това-
рних «стійлах» перекидались на 
Схід для «перевиховання» та учас-
ті в будівництві економічного фун-
даменту комунізму. Страшні часи, 
їх пережити і не стати запродан-
цем – це вже був майже подвиг. 
Але повернімося до пана Романа. 

Родове коріння Кулиничів має 
певну тяглість у Бібрці. Відомо, 
що Олександр Кулинич був уро-
дженцем цього галицького містеч-
ка. Народився Роман теж у Бібрці 
у липні 1898 року у сім’ї Олексан-
дра Кулинича, у той час батько 
вже вчителював (батько Олексан-
дра Роман теж був корінним біб-
рчанином – Т. Ш.) 
Сина–первістка подружжя Олек-

сандр та Софія (дівоче Гаврон) 
назвали, за давньою галицькою 
традицією, на честь Олександро-
вого батька, Романом. Він був 
найстаршим із дітей. У вчителів 
Кулиничів їх було ще троє: дві до-
чки – Антоніна та Іванна—і най-
менший – Юрій. Мати Софія по-
мерла в молодому віці, похована в 
Бібрці. Щоб якось дати раду з чо-
тирма дітьми, Олександр Кули-
нич одружився вдруге, теж з учи-
телькою. Вона, на жаль, не змогла 
замінити дітям матері, стала помі-

ркованою мачухою. 

Згідно з державним законом від 
14 травня 1869 року та наступних 
крайових положень щодо освітньо-
го процесу, освіта в Галичині ста-
ла обов’язковою від  6 до 12 років. 
Відповідно до цих законів Роман 
Кулинич, найстарший із дітей 
вчительського подружжя, у 1904 
році розпочав навчання в Біб-
рській народній публічній школі. 
Здобувши початкову освіту, бать-
ко, зрозуміло, на цьому не зупини-
вся, відправив сина у Львів для 
здобуття середньої освіти. З часів 
гімназійного життя в родинній 
пам’яті Кулиничів – Черпіт зберіг-
ся спогад про зустріч Романа Ку-
линича, гімназиста (ним він став 
у 1908 році), з Іваном Франком. 
Іван Франко був запрошений на 
гімназійне свято. Концертна про-
грама, окрім іншого, передбачала 
читання поезій. Гімназисту Кули-
ничу доручили, як доброму читцю, 
задекламувати пролог із 
«Мойсея». Франко був так зачаро-
ваний виконанням цієї частини 
поеми юним аматором, що аж про-
сльозився. 
1917 рік став поворотним  у жит-

ті гімназійного абсольвента Кули-
нича. У цьому році він успішно 
здав матуральні екзамени і був 
асентерований до війська  відпо-
відно до чинного закону про мобі-
лізацію. Уже третій рік тривала 
Перша світова. 
Перенесімося в часі дещо вперед. 

У травні 1945 року, будучи зааре-
штованим службою НКВД, на до-
питі  у слідчого оперуповноваже-
ного молодшого лейтенанта Крю-
кова в’язень Кулинич описував 
ситуацію 1917 і наступних років: 
«У 1917 році був призваний в авст-
рійську армію, служив до 1918 у 
званні капрала. Після демобіліза-
ції у грудні я повернувся додому, в 
Бібрку. Там же був мобілізований 
до Української Галицької Армії, 

скорочено УГА. Прослужив до бе-

резня 1919 року на посаді штабно-
го капрала. В березні потрапив у 
польський полон» (Посилаємося 
на біографічні факти, які подавав  
Р. Кулинич на допитах – Т. Ш.). Із 
полону Роман Кулинич повернув-
ся в 1921 році. Звичайно, у Бібрку,  
але це вже була Польська держа-
ва. Роботи нема, тим більше для 
учасника боїв проти поляків. Став 
приватним учителем , давав уро-
ки математики, німецької мови.  
У 1923 році ситуація змінилась. 

Рада послів Антанти у березні 
1923 року змінила статус Галичи-
ни у складі польської держави: з  
окупованої території на складову 
частину ІІ Речі Посполитої. Тепер 
поляки чулись як удома. У Біб-
рськім кооперативі якраз у 1923 р. 
звільнилось місце бухгалтера, і                
Р. Кулинич посів  цю вакансію. На  
ній він попрацював цілих дев’ять 
років.  
Трохи оговтавшись від війни і 

полону, проживаючи в  Бібрці, 
Роман Кулинич поринув у громад-
ську діяльність.  Заангажований у 
«Просвіті», виконує різні обов’яз-
ки, допомагає сільським читаль-
ням у налагодженні нормальної 
роботи відповідно до статуту. Бу-
дучи  обдарованою особистістю, 
він цікавився світовою літерату-
рою, знав мови, як і належалося 
галицькому інтелігентові тих ча-
сів, грав на скрипці, розумівся на 
музичній культурі, мав прекрас-
ний слух, керував у Бібрці хором 
«Просвіти». Про це, зокрема, зга-
дує внука Романа Кулинича Емі-
лія, нині доцент Ужгородського 
університету (свого часу їй розпо-
віла мама). На репетиціях хору 
Роман познайомився із хористкою 
Францішкою Фалькевич, яка ма-
ла прекрасний голос, наймолод-
шою із п’яти дочок Яна і Марії 
Фалькевичів, 1899 р. н.. На той 
час, про який йде мова, старша від 
неї сестра Катерина була одруже-
на із сином Івана Франка Та-
расом, їхнє весілля відбувалось у 
1922 році в Бібрці. Через рік,  у 
1923 році, Роман Кулинич попро-
сив у Францішки Фалькевич руки 
і серця. Франя дала згоду, а мати 
Марія поблагословила молодих на 
супружнє життя (батько сестер 
помер у вересні 1914 р.). Весілля 
було тихим і скромним.  

 (До 120-річчя від дня народження Романа Кулинича)  

Продовження у наступних числах газети 
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Наш кор. 

24 вересня під час  робочого візи-

ту Народний дім села Свірж відві-

дав представник Міністра культу-

ри України Богдан Кунда. Метою 

поїздки було не тільки побачити 

проблеми, які існують у закладі 

культури, а і знайти (спільно з 

місцевим самоврядуванням) під-

ходи до їхнього вирішення. Супро-

воджував п.Богдана молодий спі-

вак, суперфіналіст проекту "Голос 

країни" Михайло Мирка. Запро-

сили до цього візиту і директора 

Народного дому міста Бібрки Лю-

сю Сурмач. Богдан Володимиро-

вич, зустрівшись зі сільським го-

ловою Іваном Серняком та дирек-

тором Народного дому села Свірж, 

обговорили низку питань щодо 

збереження, популяризації націо-

нальної культури та проведення 

ремонту Народного дому.  

ФОТОФАКТ 

13.09.18р. у Народному домі 
м. Бібрки відбулася зустріч з голо-
вою ГС "Українська народна сила" 
Богданом Кундою, представником 
міністра культури України та з 
суперфіналістом проекту "Голос 
країни" Михайлом Миркою. Під 
час зустрічі було обговорено низку 
заходів, спрямованих на підвищен-
ня рівня культурного життя насе-
лення Бібреччини.   

 
ФОТОФАКТ 

Спільно з ініціативними мешкан-

цями КП «Рідне місто» провело ре-

монт ринв у будинку № 19 по вул. 

Уляни Кравченко. Роботу автовиш-

ки оплатило КП, роботу спеціаліс-

та—мешканці будинку. 

У суботу, 6 жовтня, о 17-й 
годині заслужений артист 
України Ігор Богдан, 

фольк-гурт "Львівські 
музики" та ведучий Ігор 
Кобрин запрошують на 
УКРАЇНСЬКО-
КАНАДСЬКИЙ МУЗИЧ-
НИЙ ПРОЕКТ 

"Перелітний птах", який 
відбудеться в Народному 

домі міста Бібрки. Квит-
ки вже є в Народному до-
мі. Вартість квитків 80-
100 гривень. Інформація 

за тел.097-90-68-640  

РОБОЧИЙ ВІЗИТ НА БІБРЕЧЧИНУ ПРЕДСТАВНИ-

КА МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ 

ФОТОФАКТ 

Краєзнавча пішохідна мандрівка учнів ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ 

імені Уляни Кравченко» за маршрутом Бібрка-Звенигород че-

рез Романів, Коцурів, Гринів, Відники. Діти відвідали музей 

Івана Керницького у Відниках, Історичний музей у Звенигоро-

ді, церкву Святого Юра у Гриневі, пам'ятник Іванові Франкові 

в Романові, гору Макітру. Похід присвячений 205-ій річниці з 

дня народження письменника Івана Керницького, дитинство і 

юність якого минули у Відниках. Організатори екскурсії—

Оксана Довгаль, Оксана Курдина, Лідія Шах.  
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ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церк-

ві Покрови Пресвятої Бо-

городиці м. Бібрки:  
П'ятниця, 28.09 

- 08:30 Свята Літургія на вся-

ке прохання 

Субота, 29.09 

- 08:00 Свята Літургія за упо-

кій 

- 19:30 Вечірня 

Неділя, 30.09 

- 08:30 Свята Літургія 

- 10:30 Свята Літургія 

- 16:00 Свята Літургія 

Вітаємо Козакевич  

Ольгу Володимирівну з ювілеєм! 
Золоту дату- 55 років- відзначає найпрекрас-

ніша, завжди молода і красива, добра і чуйна 

і просто дивовижна дружина, мама і бабуся. 

Нехай це свято принесе у Ваше життя найдо-

рожчі у світі скарби: здоров’я, сімейне благо-

получчя, щастя, любов, життєві сили, гармо-

нію, затишок, радість на Многії літа. 

Від дітей, онуків Матвія і Владислава,     

сватів Рудзік і Фариняк 

У п’ятницю, 28 вересня 2018 р. ,о 17.00 год. у 

конференц-залі Бібрської міської ради відбу-

деться ХХV–а сесія Бібрської міської ради VII 

демократичного скликання. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

• Про внесення річних змін до бюджету Біб-

рської міської ради на 2018 рік. 

• Про відміну рішень Бібрської міської ради 

від 27.07.2018 р № 1253 та № 1254. 

• Про внесення змін до рішення Бібрської 

міської ради від 08.06.2018 р. № 1185. 

• Про Порядок оприлюднення інформації 

про діяльність комунальних підприємств 

Бібрської міської ради. 

• Про внесення змін до кількісного і персона-

льного складу виконавчого комітету Біб-

рської міської ради. 

• Розгляд заяв. Різне.  

Бібрський міський голова Р.Я.Гринус 

ОГОЛОШЕННЯ 


